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Firma Bosch Rexroth wspiera budowę 
i modernizację obiektów hydrotechnicznych

Obiekty hydrotechniczne to niezwykle ważny element infra-
struktury wodnej, śródlądowej i morskiej. Ze względu na 
ochronę przeciwpowodziową, transport wodny czy rozwój 
turystyki, obiekty te wpływają na codzienne funkcjonowanie 
każdego mieszkańca miasta czy wsi. Wymóg niezawodnego 
działania w ekstremalnie trudnych warunkach oraz długi okres 
eksploatacji to wyzwania, którym nie jest łatwo sprostać.

Firma Bosch Rexroth wspiera budowę i modernizację obiektów 
hydrotechnicznych projektując i dostarczając napędy: 
 jazów i zapór,

 śluz, w tym systemów bezpieczeństwa „ship arrestors”,
 mostów zwodzonych i obrotowych, 
 ramp Ro-Ro, 
 systemów oszczędzania wody, 
 sterowania turbin. 

Do produkcji napędów wykorzystywane są wysokiej jakości 
komponenty marki Rexroth, takie jak: pompy, rozdzielacze, 
zawory sterujące, filtry oraz siłowniki hydrauliczne z innowa-
cyjnymi powłokami ochronnymi ENDUROQ zapewniającymi 
najwyższą odporność na trudne warunki środowiskowe. 

		Kładka nad Motławą przyczyniła się do rewitalizacji tej części Gdańska
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Dzięki wysokim standardom realizowanych zadań i doświadcze-
niu zdobywanym przez lata na całym świecie, firma Bosch 
Rexroth nieustannie urzeczywistnia projekty związane z obiek-
tami hydrotechnicznymi, a w swoich referencjach może udoku-
mentować setki zrealizowanych dostaw w obszarze modernizacji 
oraz wyposażenia nowych budowli, takich jak między innymi:
  Kanał Panamski,
  Śluzy na kanale Kilońskim,
  Śluzy na Dunaju, Mozeli, Neckarze,
  Most zwodzony Tower Bridge w Londynie,
  Tama Trzech Przełomów na Jangcy.

Firma Bosch Rexroth od lat realizuje dostawy i uruchamia 
napędy na wielu polskich i nadbałtyckich obiektach. Warto 
przywołać kilka z nich:
  jazy: Rogów, Koźle, Lipki, Opole, Kozielno, Janowice, Lewin 

Brzeski, Nysa Kłodzka, Wrocław, Chrościce – napędy klap 
jazów,

  zapora we Włocławku – napęd klap,
  zbiornik wodny Świnna Poręba – napęd zasuw awaryjnych 

oraz klap przelewów powierzchniowych,
  zbiornik Nysa – budowla zrzutowa: napędy 3 klap i zasuw,
  zbiornik Nysa – przelew boczny: napędy klap,
  śluza Kłodnica – dostawa napędów,
  rampy Ro-Ro w Świnoujściu, Kłajpedzie, Bałtijsku – napędy 

ramp,
  most zwodzony w Kłajpedzie – napęd mostu.

Ostatnim zrealizowanym projektem hydrotechnicznym jest 
napęd gdańskiej kładki łączącej brzegi Motławy. Firma Bosch 
Rexroth wyprodukowała, dostarczyła i uruchomiła kompletny 
napęd hydrauliczny kładki, z agregatem zasilającym, blokami 

sterowania, siłownikami hydraulicznymi oraz układ sterowania 
elektrycznego. Prace nad projektem trwały od października 
2016 do maja 2017 roku. W połowie czerwca obiekt został prze-
kazany do eksploatacji, przyczyniając się do rewitalizacji tej 
części Gdańska.

Obecnie firma Bosch Rexroth realizuje dostawy wyposażenia 
agregatów hydraulicznych i układu sterowania hydraulicznego 
mostu zwodzonego na wyspę Sobieszewską oraz kompleksową 
dostawę napędów hydraulicznych do jazów odrzańskich we 
Wróblinie, Januszkowicach i Zwanowicach. 

Kontakt: mgr inż. Dariusz Pachwicewicz, Bosch Rexroth, Polska 

Tel.: +48 52 520 89 92, dariusz.pachwicewicz@boschrexroth.pl
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		Jaz Janowice wyposażony został w napędy klap firmy Bosch Rexroth

		Kanał Panamski po modernizacji mechanicznych napędów „mitre gates” i „culver gates” z systemem „oszczędzania wody”
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CONNECTED HYDRAULICS

Hydraulika wykazuje szczególne zalety, wynikające z fizycznej 
zasady jej działania, takie jak gęstość mocy, niezawodność 
i wytrzymałość, dzięki czemu jest wybierana jako źródło 
napędu w wielu zastosowaniach. Elektronizacja hydrauliki 
i przeniesienie jej funkcji do poziomu oprogramowania gwa-
rantują zachowanie tej pozycji również w przyszłości.

Koncepcja Connected Hydraulics jest wynikiem postępującej 
elektronizacji, która pozwoliła na bezproblemowe podłączenie 
hydrauliki do nowoczesnych struktur sieciowych. Dzięki rozpro-
szonej inteligencji i otwartym interfejsom możliwa jest integracja 
hydrauliki z rozwiązaniami opartymi na różnych innych techno-
logiach. Connected Hydraulics umożliwia wykorzystanie ogrom-
nego potencjału środowisk Przemysłu 4.0 oraz Internetu Rzeczy 
(IoT). Cyfrowe modele komponentów hydraulicznych umożli-
wiają symulacje i programowo kontrolowane zmiany procesów. 
Hydraulika podłączona do sieci sama się monitoruje i z prawdo-
podobieństwem 99% wykrywa błędy – zanim doprowadzą do 
awarii. Pozwala to na podejmowanie odpowiednich działań pre-
wencyjnych w trakcie zaplanowanych przerw w produkcji. 

Przekraczamy bariery
Hydraulika jest wykorzystywana w prawie wszystkich obsza-
rach związanych z inżynierią mechaniczną i zakładową – od 
automatyzacji fabryk i budowy zakładów po unikatowe pro-
jekty infrastrukturalne. Jako globalny dostawca najbardziej 
wymagających i wydajnych rozwiązań hydraulicznych firma 
Bosch Rexroth nieustannie przesuwa bariery możliwości tech-
nicznych. Stale zwiększane poziomy mocy, funkcjonalności 
i wydłużanie czasu eksploatacji ułatwiają producentom kon-
struowanie maszyn i urządzeń przemysłowych, a użytkowni-
kom doskonałe sterowanie siłą i momentem obrotowym.

Wysoka sprawność przez cały okres eksploatacji
Sprawność jest mierzona we wszystkich fazach cyklu eksplo-
atacji: od projektowania poprzez uruchomienie, aż do produk-
cji. W zakresie sprawności Connected Hydraulics wyznacza 
nowe poziomy odniesienia. 

Uproszczenie projektowania
Firma Bosch Rexroth oferuje wyjątkowe narzędzia online do 
konfigurowania komponentów i modułów. Funkcje symulacji 
pozwalają na sprawdzenie wszystkich komponentów pod kątem 
właściwych wymiarów oraz umożliwiają projektantom kompute-
rowe przetestowanie różnego rodzaju konfiguracji. Rozwiązania 
oferowane przez firmę Bosch Rexroth są oparte na rozproszonej 
inteligencji oraz otwartych standardach programowania i komu-
nikacji. Sterowniki ruchu nie wymagają oddzielnej szafy sterow-
niczej, co upraszcza projektowanie maszyny. 

Usprawnienie procesu instalacji
Fabrycznie zmontowane i przetestowane moduły, instalowane 
w trybie „podłącz i pracuj”, umożliwiają uzyskanie znacznych 
oszczędności przy instalowaniu i uruchamianiu. Kreatory wstęp-
nego konfigurowania parametrów sterowników ruchu podpo-
wiadają odpowiednie wartości i prowadzą operatora przez pro-
ces uruchamiania.

Maksymalizacja produktywności
W codziennej pracy produktywność zależy od czasu cyklu, precy-
zji i czasu konfigurowania. Rozwiązania hydrauliczne firmy Bosch 
Rexroth sprawdzają się znakomicie w tych obszarach. Biją także 
rekordy pod względem kosztów operacyjnych. Napędy z pompami 
o zmiennej wydajności z rodziny Sytronix umożliwiają zmniejsze-
nie zużycia energii przez osie hydrauliczne nawet o 80%. 
 
Minimalizacja przestojów
Dzięki funkcjom monitorowania warunków oraz serwisowania 
prewencyjnego wytrzymałość i niezawodność hydrauliki firmy 
Bosch Rexroth zwiększa się dodatkowo. Odpowiednie czujniki 
mierzą poszczególne parametry operacyjne napędu hydraulicz-
nego, takie jak jakość oleju, temperatura czy drgania, a także zli-
czają cykle przełączania zaworów. Funkcja monitorowania 
warunków jest dostępna w nowych zasilaczach hydraulicznych 
z rodzin ABPAC i CytroPac, jak również w jednostkach wykony-
wanych na indywidualne zamówienie.

Kontakt: mgr inż. Tomasz Domaszczyński, Bosch Rexroth, Polska 
Tel.: +48 22 738 18 50, tomasz.domszczynski@boschrexroth.plP
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Connected Hydraulics Beyond Limits – 
hydraulika przyszłości na wyciągnięcie ręki

		Koncepcja Connected Hydraulics jest wynikiem postępującej 
elektronizacji, która pozwoliła na bezproblemowe podłączenie 
hydrauliki do nowoczesnych struktur sieciowych 

Więcej  
o Connected 

Hydraulics
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Niezależna oś hydrauliczna SHA firmy Bosch Rexroth

Systemy napędowe Hägglunds składają się z silnika, jednostki 
napędowej oraz systemu sterowania i monitorowania. Hydrau-
liczne silniki wolnoobrotowe, wysokomomentowe stanowią 
alternatywę dla przekładni mechanicznych. 
 
Cechy charakterystyczne:
  najwyższa niezawodność i odporność,
  pełny moment obrotowy w całym zakresie prędkości,
  niewrażliwość na trudne warunki otoczenia,
  precyzyjne sterowanie prędkością i momentem obrotowym,
 łatwość modernizacji,
  elastyczna instalacja: silnik montowany na wale, zespół 

napędowy w dowolnym miejscu.

Kontakt: Arkadiusz Bręk, Bosch Rexroth, Polska 
Tel.: +48 (61) 816 77 69, arkadiusz.brek@boschrexroth.pl

Film o silnikach  
Hägglunds

Niezależna oś hydrauliczna SHA znajduje zastosowanie 
w szczególności w prasach i urządzeniach do gięcia, wycinania, 
przenoszenia, podnoszenia, opuszczania, precyzyjnego pozy-
cjonowania i wielu innych czynności.

Głównymi zaletami osi SHA są przede wszystkim solidna kom-
paktowa budowa oraz długie okresy międzyserwisowe, dzięki 
zastosowaniu zamkniętego, napełnianego fabrycznie układu 
hydraulicznego. Zastosowanie układu zamkniętego bez zawo-
rów dławiących zapewnia wysoką sprawność napędu. Dzięki 
temu, iż jest on napełniany w fabryce, proces uruchomienia 
nowego napędu sprowadza się jedynie do podłączenia silnika 
elektrycznego oraz sterownika. Dodatkową zaletą jest możli-
wość przełączania między dużą siłą i dużą prędkością. Przełą-
czanie realizowane jest poprzez zmianę powierzchni czynnej 
cylindra hydraulicznego.

Modułowa budowa osi SHA zapewnia optymalne dostosowanie 
do potrzeb klientów nie zwiększając znacznie kosztów produk-
cji. Dzięki zastosowaniu absolutnego pomiaru drogi oraz ser-
womotoru niezależna oś hydrauliczna charakteryzuje się dużą 
dynamiką i wysoką dokładnością. Standardowy serwonapęd 
marki Rexroth zapewnia łatwą obsługę i pozycjonowanie 
układu.

Parametry osi hydraulicznej SHA:
  nominalna siła od 100 kN do 2500 kN,
  prędkość przesuwu do 1000 mm/s,
  skok do 1800 mm, 
  zakres temperatur pracy od 0° C do +40° C,
  stopień ochrony IP65,
  zastosowany serwomotor MSK Rexroth. 

Film o osi hydraulicznej SHA

Kontakt: mgr inż. Jerzy Kłusek, Bosch Rexroth, Polska  
Tel.: +48 22 738 1878, jerzy.klusek@boschrexroth.pl

Systemy napędów bezpośrednich Hägglunds firmy Bosch 
Rexroth odznaczają się ponadprzeciętną jakością i niezawod-
nością. Zamknięcie większej mocy w mniejszej obudowie 
pozwoliło stworzyć kompaktowe rozwiązanie napędowe przy-
stosowane do szerokiego zakresu bardzo wymagających zasto-
sowań. Udostępnia ono wysoki rozruchowy moment obrotowy 
i możliwość jego długotrwałego utrzymania w fazie rozruchu. 

Hydrauliczne silniki wolnoobrotowe Hägglunds
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PRZEMYSŁ 4.0

Specjalistyczne technologie urzeczywistniają 
koncepcję Przemysłu 4.0

Możliwość wykorzystania przez producentów potencjału Inter-
netu Rzeczy i szybkiego przejścia do Przemysłu 4.0 staje się 
właśnie rzeczywistością. Mike Lomax, kierownik ds. elektryfi-
kacji w firmie Bosch Rexroth, zwrócił uwagę na kilka dziedzin 
rozwoju, które przekładają się na gwałtowny wzrost liczby sek-
torów wykorzystujących możliwości oferowane przez Przemysł 
4.0. Przeczy to wynikom najnowszego raportu SAP, wskazują-
cym, że tylko około 1/5 firm z Wielkiej Brytanii wdraża strategię 
Przemysłu 4.0.

Kluczowym aspektem Przemysłu 4.0 jest łączność umożliwiająca 
współpracę maszyny z człowiekiem, opartą na możliwości gro-
madzenia w czasie rzeczywistym ogromnych ilości danych i ich 
zoptymalizowanej analizie przez maszyny. Firma Bosch Rexroth 
jest pionierem w dziedzinie Przemysłu 4.0 — w pełni wdrożyła już 
tę koncepcję w wielu zakładach, między innymi w Homburgu, 
Lohr oraz Blaichach w Niemczech, zajmujących się produkcją 
komponentów hydraulicznych do zastosowań mobilnych oraz 
przemysłowych. Mike Lomax wyjaśnił: „Wdrożenie koncepcji 
Przemysłu 4.0 było technicznie możliwe już od pewnego czasu, 
ale dopiero teraz stało się dostępne dla większej liczby produ-
centów, nawet tych, którzy prowadzą działalność od dawna.”

Dziś możliwości w zakresie dostępu do internetu, łatwego 
w użyciu oprogramowania i sprzętu, lokalizacji GPS, mocy obli-
czeniowej i opcji przechowywania danych są znacznie większe 
niż kiedykolwiek wcześniej. Jednak tym, co stanowi rzeczywi-
stą różnicę, jest znacznie większa dostępność nowych, opłacal-
nych technologii ukierunkowanych na wykorzystanie przez 
producentów prawdziwej wartości Internetu Rzeczy.

Na przykład, gromadzenie kluczowych danych w czasie rzeczy-
wistym wymaga dużej liczby bardzo dokładnych czujników 
o najwyższych parametrach — takie czujniki są obecnie 
powszechnie dostępne w korzystnych cenach, dzięki wykorzy-
staniu sprawdzonej technologii używanej w telefonii komórko-
wej.

Jednocześnie wyspecjalizowane złącza spełniające założenia 
koncepcji Przemysłu 4.0 (urządzenia do zbierania i transmisji 
danych) można po prostu zainstalować na sprzęcie znajdują-
cym się w zakładzie, gdzie będą zbierać informacje w czasie 
rzeczywistym i przesyłać je do chmury. W wielu przypadkach 
pozwala to uniknąć przeprojektowywania sprzętu lub zakupu 
nowego zakładu. Jest to rzecz szczególnie ważna, zwłaszcza że 
wiele zakładów, które właśnie rozpoczynają działalność, było 
pierwotnie zaprojektowanych nawet dekadę temu, kiedy to 
tempo rozwoju technologicznego było wolniejsze, a możliwości 
oferowane przez Internet Rzeczy były znane w znacznie węż-
szym zakresie.

Mike Lomax podsumował: „Oznacza to, że wdrożenie koncepcji 
Przemysłu 4.0 nie zawsze wiąże się z ponoszeniem znacznych 
nakładów finansowych lub tworzeniem nowego zakładu pro-
dukcyjnego — w wielu przypadkach kluczowe jest optymalne 
zastosowanie obecnie dostępnych specjalistycznych technolo-
gii w połączeniu z posiadanym wyposażeniem, tak aby umożli-
wić pozyskiwanie danych, które można wykorzystywać w cza-
sie rzeczywistym w procesie decyzyjnym dotyczącym 
produkcji.

Raport SAP wskazuje na minimalne wykorzystanie możliwości 
w tym zakresie, jednak nasze doświadczenia mówią co innego. 
W rzeczywistości jest to obszar, w którym obserwujemy zwięk-
szone zaangażowanie producentów OEM. Są oni bardzo zainte-
resowani tym, w jaki sposób można, dzięki tym specjalistycz-
nym technologiom, lepiej wykorzystać możliwości istniejącego 
parku maszynowego i przekształcić go tak, aby spełniał założe-
nia koncepcji Przemysłu 4.0”.

Kontakt: mgr inż. Paweł Orzech, Bosch Rexroth, Polska 
Tel.: +48 22 738 1876, pawel.orzech@boschrexroth.pl

Więcej o Przemyśle 4.0



6
drive & control localMASZYNY SAMOJEZDNE

P
ho

to
s:

 B
os

ch
 R

ex
ro

th
 A

G
 

P
ho

to
s:

 B
os

ch
 R

ex
ro

th
 A

G
 

Firma Bosch Rexroth oferuje dedykowany zestaw komponentów 
oraz systemów do układów napędowych i sterujących w zakresie 
maszyn samojezdnych. Elektronika odgrywa w nich coraz więk-
szą rolę. Od wielu lat wprowadzamy na rynek elementy i układy 
elektroniczne spełniające bardzo rygorystyczne normy i wyma-
gania producentów maszyn, optymalnie dopasowane do kompo-
nentów hydraulicznych i napędowych marki Rexroth. Dzięki 
temu nasza oferta jest unikatowa w skali światowej.

Firma Bosch Rexroth oferuje modelowe rozwiązania praktycz-
nie dla wszystkich maszyn samojezdnych, w szczególności dla 
maszyn budowlanych, pojazdów użytkowych, maszyn rolni-
czych i leśnych oraz maszyn do transportu bliskiego i pojazdów 
specjalnych. Zalety tych rozwiązań – niezawodność, ekono-
miczność, wytrzymałość i wyjątkowa łatwość obsługi  
– utrwaliły naszą pozycję globalnego lidera rynku.

Gwarancja jakości Bosch
Urządzenia elektroniczne do zastosowań mobilnych pracują 
w ekstremalnych warunkach. Muszą być odporne na czynniki 
powodujące zakłócenia, takie jak drgania, wstrząsy, skrajne 
temperatury lub promieniowanie elektromagnetyczne. Z tego 
względu używamy w nich wyłącznie komponentów spełniają-
cych rygorystyczne normy jakościowe firmy Bosch Rexroth.

Najlepsze komponenty to nie wszystko. Jako firma należąca do 
Grupy Bosch mamy dostęp do najwyższej klasy wiedzy specjali-
stycznej w dziedzinie systemów elektronicznych do pojazdów 
samochodowych. Nasza elektronika mobilna jest produkowana 
na tych samych taśmach montażowych, co podobne rozwiąza-
nia do przemysłu samochodowego. W fazie tworzenia nowego 
produktu każdy komponent jest poddawany rygorystycznym 
testom na stanowiskach wibracyjnych, w komorach temperatu-
rowych, laboratoriach pól zakłóceń i komorach mgły solnej. 
Klienci mogą więc polegać na naszych systemach elektronicz-
nych nawet w najtrudniejszych warunkach. 
Pod względem jakości jesteśmy bezkompromisowi.

Doradztwo to nasza mocna strona
Firma Bosch Rexroth oferuje swoim klientom współpracę 
dostosowaną do potrzeb danej aplikacji w zakresie optymal-
nego doboru urządzeń elektronicznych oraz najkorzystniej-
szego połączenia z elementami hydraulicznymi i napędowymi. 
Nasi inżynierowie wspierają klientów na różnych etapach pro-
cesu, od wyboru komponentów po programowanie i symulację. 
Dzielą się swoją wiedzą w zakresie projektowania, programo-
wania, integracji i optymalizacji. Nasze rozwiązania są two-
rzone w ścisłej współpracy z klientami i zoptymalizowane pod 
kątem konkretnych zastosowań. Dzięki właściwie dopasowa-
nym komponentom nie ma konieczności stosowania dodatko-
wych interfejsów czy dodatkowych elementów w układach 
hydraulicznych i elektronicznych. Pozwala to zaoszczędzić 
czas i pieniądze.

Najważniejsze zalety naszych rozwiązań:
  urządzenia elektroniczne przeznaczone do maszyn samo-

jezdnych są doskonale dopasowane do elementów hydrau-
licznych stosowanych w układach napędu jazdy, układach 
roboczych, układach napędu wentylatora;

  dzięki solidności i wytrzymałości mogą pracować w ekstre-
malnych warunkach;

  systemy są optymalizowane we współpracy z klientem pod 
kątem maksymalnej sprawności.

Kontakt: mgr inż. Krzysztof Soboń, Bosch Rexroth, Polska 
Tel.: +48 (71) 364 7326, krzysztof.sobon@boschrexroth.pl

Rozwiązania z jednej ręki:
elektronika i hydraulika do maszyn samojezdnych
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Dowiedz się  
więcej

MASZYNY SAMOJEZDNE
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W przyszłości aktualizowanie oprogramowania samochodu 
będzie tak proste jak zaktualizowanie pojedynczej aplikacji 
w smartfonie. Jedno kliknięcie w smartfonie wystarczy, aby auto-
matycznie zaktualizować oprogramowanie pojazdu lub pobrać 
nowe funkcje bezpośrednio z chmury – bez potrzeby odwiedzania 
warsztatu. Firma Bosch opracowała wszystkie rozwiązania nie-
zbędne do bezprzewodowych aktualizacji – począwszy od jedno-
stek sterujących i infrastruktury komunikacyjnej w samochodzie, 
po nowoczesne technologie szyfrowania i chmurę Bosch IoT. 

Aktualizacje zabezpieczeń online, jak i wszystkie nowo zainstalo-
wane funkcje, uruchamiane są automatycznie za pośrednictwem 
smartfonu kierowcy lub w systemie multimedialnym samochodu. 

Informacje te są przesyłane do chmury, która działa jak sklep 
z aplikacjami, zapewniając gotowość i uruchomienie procesu 
pobierania oprogramowania bezpośrednio do pojazdu. Dane 
mogą być pobierane w tle podczas jazdy samochodem lub w nocy, 
gdy samochód stoi w garażu, w tzw. bezpiecznym położeniu. 

Bezpieczeństwo danych zapewniane jest dzięki najnowszym 
technologiom szyfrowania, opracowanym przez Bosch w firmie 
zależnej Escrypt. Kompleksowy system zabezpieczeń z szyfro-
waniem typu end-to-end chroni transmisję danych przed nie-
autoryzowanym dostępem.

BODAS – platforma inteligentnych urządzeń  
elektronicznych do maszyn samojezdnych

Firma Bosch aktualizuje oprogramowanie  
samochodu wykorzystując dane w chmurze

System BODAS składa się z pakietu sprzętowego i programi-
stycznego. Jego centralny element, programowalne sterowniki 
typu RC, uzupełniają czujniki, wyświetlacze i joysticki oraz 
inteligentne moduły oprogramowania, które klient może skon-
figurować samodzielnie. Spójna i skalowalna architektura 
modułowa z pewnością przyspieszy prace programistyczne. 

Doskonale dopasowane komponenty sprzętowe i programowe 
zwiększają wydajność i efektywność układów elektrohydrau-
licznych maszyn samojezdnych, dzięki czemu obniżają koszty 
ich wdrożenia oraz koszty eksploatacyjne. Sterowniki i urzą-
dzenia platformy BODAS sprawdzają się w codziennej pracy 
maszyn samojezdnych pracujących w trudnych warunkach. 
Produkty z rodziny BODAS zapewniają dużą niezawodność, 
a tym samym ciągłą dyspozycyjność maszyny.

Więcej  
o platformie  

BODAS

Architektura oprogramowania BODAS umożliwia używanie 
zarówno gotowych rozwiązań programowych, wykorzystanie 
gotowych modułów (bibliotek), jak też możliwość rozszerzeń 
oprogramowania we własnym zakresie.

Narzędzia BODAS są bardzo elastyczne i służą różnym celom  
– od tworzenia programowania i przeprowadzania symulacji, po 
ocenę i optymalizację działającego systemu. Klient może więc 
samodzielnie tworzyć systemy sterujące dla swoich maszyn, 
korzystając z pełnego dostępu do bogatych zasobów wiedzy 
specjalistycznej firmy Bosch Rexroth.

Nasze sterowniki umożliwiają spełnienie dyrektywy maszyno-
wej ISO13849 dotyczącej bezpieczeństwa funkcjonalnego. Speł-
niają one poziom bezpieczeństwa (Performance Level) na pozio-
mie „d” zgodnie z normą ISO13849, a w przypadku maszyn 
rolniczych (PL) na poziomie „c” zgodnie z normą ISO25119.”

Maszyny samojezdne posiadają rożne wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa funkcjonalnego. Za pomocą odpowiednio 
dobranych komponentów BODAS można projektować i produ-
kować maszyny, które spełniają obowiązujące wymagania 
w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego. Obszerna doku-
mentacja ułatwia weryfikację zgodności z takimi wymaganiami 
w przypadku każdej maszyny.

Kontakt: mgr inż. Krzysztof Soboń, Bosch Rexroth, Polska 
Tel.: +48 (71) 364 7326, krzysztof.sobon@boschrexroth.pl

ZE ŚWIATA BOSCHA
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Bosch Rexroth 
eShop
Sklep internetowy Bosch 
Rexroth umożliwia zamawia-
nie zarówno standardowych 
produktów katalogowych, jak 
również produktów konfiguro-
walnych. Katalogi i konfigura-
tory produktów Rexroth zawie-
rają dokumentację techniczną 
produktów oraz rysunki CAD 
2D i 3D. 

Dobór produktów ułatwiają 
liczne narzędzia inżynierskie, 
takie jak np. Linear Motion 
Designer, służący do łatwego 
dobierania systemów prowadnic 
i mechanizmów śrubowo-tocz-
nych czy Interactive Fluid Office 
(IFO), narzędzie zintegrowane 
z AutoCAD wspomagające 
projektantów i zawierające bazę 
komponentów wraz z rysunkami.

Katalogi produktów zostały zin-
tegrowane z koszykiem eShop 
umożliwiając wysyłanie zapyta-
nia ofertowego i/lub zamówie-
nie towaru on-line w zależności 
od uprawnień nadanych użyt-
kownikom.

IMPRESSUM

drive & control local jest 
dodatkiem informacyjnym spółek
Bosch Rexroth AG.
Wydawca polskiego wydania:
Bosch Rexroth Sp. z o.o.,
ul. Jutrzenki 102/104,
02-230 Warszawa,
tel.: 22 738 18 00;
fax: 22 758 87 35.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie tylko za zgodą
wydawcy.
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Przez trzy tygodnie objazdowa wystawa firmy 
Bosch Rexroth „Connected Hydraulics Beyond 
Limits” przemierzała Polskę. Zwiedzający mieli 
okazję zobaczyć, jak w rzeczywistości prezen-
tują się najnowsze produkty z zakresu usiecio-
wionej hydrauliki oraz poznać możliwości ich 
zastosowania w kontekście Przemysłu 4.0.

Majowa edycja wystawy (od 8 do 19 maja 2017) 
odwiedziła południe Polski – od Rzeszowa po 
Świebodzin. Trasa wrześniowej wystawy (od 
11 do 15 września 2017) obejmowała War-
szawę, Radom oraz XIX Międzynarodowe 
Targi Morskie i Konferencję BALTEXPO 2017 
w Gdańsku. Eksponaty i forma ich prezentacji 
wzbudziły ogromne zainteresowanie wśród 
odwiedzających. 

Co szczególnie przykuło uwagę gości? Między 
innymi hydrauliczne silniki wolnoobrotowe 
Hägglunds, systemy napędów hydraulicznych 
pomp Sytronix, filtry nowej generacji, kom-
paktowy zasilacz hydrauliczny CytroPac czy 
platforma wizualizacyjna ActiveCockpit, która 
ułatwia komunikację podczas odpraw produk-
cyjnych oraz zbiera, filtruje i wizualizuje klu-
czowe dane.

Eksponatom towarzyszyły pokazy wirtualnej 
rzeczywistości Connected Hydraulics z wyko-
rzystaniem okularów Oculus oraz rozszerzonej 
rzeczywistości z wykorzystaniem okularów 
Hololens, prezentacje multimedialne i indywi-
dualne doradztwo techniczne. 

Objazdowa wystawa  
„Connected Hydraulics Beyond Limits”

		Mobilna wystawa „Connected Hydraulics Beyond Limits”

Więcej  
o eShopie


